
ردو  2022امیک امڈل رپیپ دوماسل ( ایتخریا)اٰیلع ا

A  ۔ریثک االاختنیب وساالتنشکیس۔  %40۔۔

ل ربمن   (۰۴۔۔ ربمن)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)امی یس ویکزوپرے اصنب ںیم ےس انبےئ اجںیئ ےگ( ۔ ریثک االاختنیب وساالت)امی یس ویکز(۔۱وسا

B ۔رصتخم وجاب ےک وساالتنشکیس۔  %40۔۔

 (۶)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربمن(دنمرہج ذلی اابتقاست ںیم ےس یسک اکی رشتحی ےیجیک۔)افل ۔۲وسا ل ربمن

 (۲)ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ب(رشتحی رکدہ اابتقس ےک فنصم اک انم رحتری ےیجیک 

 (۲)ربمن ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رشتحی رکدہ اابتقس ےک قبس اک انم رحتری  )ج( 

 )اابتقاست اشلم اصنب اابسق ںیم ےس دےی اجںیئ ےگ(    

 ۔۔۔۔ای۔۔۔۔یسک اکی قبس اک دیقنتی اجزئہ رحتری ےیجیک۔

 (۱۴ربمن) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےک وحاےل ےک اسھت رحتری ۔درج ذلی  ااعشر ںیم ےس یسک دو یک رشتحی  اشرع۳وسا ل ربمن

 )اپچن ااعشر ہصح زغایلت ںیم ےس دےی اجںیئ ےگ(     

ذلی ںیم ےس یسک دو رعشی االطصاحت یک رعتفی عم رعشی ااثمل ےک اسھت رحتری ےیجیک۔۰وسا ل ربمن  (۱۴ربمن) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔درج 

 

ذلی ابعرت ےک وحاےل ےس وساالت ےک وجاابت اےنپ اافلظ ںیم رحتری ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربمن ۵    وسا ل ربمن    (۱۴)۔درج 

 (وساالت اپچن دےی اجںیئ)

۔وساالتیلیصفت وجاب ےک نشکیس ۔  %20۔

ور دو رثن اگنروں ۔دےی ےئگ  ۶وسا ل ربمن ۶وسا ل ربمن  (۲۴۔۔۔۔ربمن).رحتری ےیجیک اکی اشرع ای رثن اگنر ےک رطز رحتری یک وصخایصتںیم ےس رصف دو اشرع ا

  

ور رثن اگنر اضمنیم )اشرع   ےس دےی اجںیئ ےگ(ےک ےنھکل واولں زغل ےک ا

 

 

 

 



ردو لاسل ( ایتخریا)اٰیلع ا
ّ

و  2022امیک امڈل  ا

A  ۔  %40نشکیس۔ریثک االاختنیب وساالت۔۔

ل ربمن   (۰۴۔۔ ربمن)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)امی یس ویکزوپرے اصنب ںیم ےس انبےئ اجںیئ ےگ( ۔ ریثک االاختنیب وساالت)امی یس ویکز(۔۱وسا

B ۔  %40نشکیس۔رصتخم وجاب ےک وساالت۔۔

 (۴۶)۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربمن)افل (دنمرہج ذلی اابتقاست ںیم ےس یسک اکی رشتحی ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۲وسا ل ربمن

 (۴۲ربمن) ۔)ب(رشتحی رکدہ اابتقس ےک فنصم اک انم رحتری ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 

 (۴۲)ربمن رشتحی رکدہ اابتقس ےک قبس اک انم رحتری ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ )ج( 

 )اابتقاست اشلم اصنب اابسق ںیم ےس دےی اجںیئ ےگ(    

 ۔۔۔۔ای۔۔۔۔یسک اکی قبس اک دیقنتی اجزئہ رحتری ےیجیک۔

 

ذلی )افل(۔۳وسا ل ربمن  (۴۶)ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اکی زجو یک رشتحی ںیم ےس یسک  درج 

 (۴۲)ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔)ب(رشتحی رکدہ زجو یک مظن اک انم رحتری ےیجیک 

 (۴۲)ربمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اک انم رحتری ےیجیکرشتحی رکدہ زجو ےک اشرع )ج( 

 ںیم ےس دےی اجںیئ ےگ( دو زجو ومظنں)

ذلی ۔۰وسا ل ربمن دب درج   (۱۴ربمن) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ری ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔رحت رپ ونٹںیم ےس یسک دو اانصف ا

 

 

 (۱۴)۔دےئ ےئگ ونعاانت ںیم ےس یسک اکی رپ ومضمن رحتری ےیجیک۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ربمن۵       وسا ل ربمن  

 )ومضمن دور احرض ےک وموضاعت ےس دےی اجںیئ ےگ(

۔وجاب ےک وساالت یلیصفتنشکیس ۔  %20۔

ور دو رثن اگنروں ۔دےی ےئگ  ۶وسا ل ربمن ۶وسا ل ربمن  (۲۴۔۔۔۔ربمن).رحتری ےیجیک اکی اشرع ای رثن اگنر ےک رطز رحتری یک وصخایصتںیم ےس رصف دو اشرع ا

  

 ےس دےی اجںیئ ےگ(ںیم ےک ےنھکل واولں  ابسقرثن اگنر ام،)اشرع مظن 

 


